
 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

        09.06.2017                                   Київ                                     № 947   
 

  

 
Про затвердження Плану заходів 

Фонду державного майна України  
з  виконання плану пріоритетних  
дій Уряду на 2017 рік  

 

 

 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від  03 квітня 

2017 року № 275 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних 
дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік»  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити План заходів Фонду державного майна України з 
виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (далі – План заходів), 

що додається.  
 

2. Керівникам структурних підрозділів Фонду державного майна 
України відповідно до своєї компетенції (далі – Фонд) забезпечити : 

1) виконання Плану заходів; 
2) досягнення цільових кількісних показників, яких передбачається 

досягнути до кінця 2017 року і в середньостроковій перспективі, наведених у 
додатку 1 до цього наказу. 

 
3. Керівникам структурних підрозділів Фонду у разі неможливості 

забезпечення виконання у визначений Планом заходів строк завдань за 10 

днів до закінчення строку подавати Кабінету Міністрів України обґрунтовані 
пропозиції щодо перенесення строку у межах 2017 року для розгляду на 

засіданні відповідного урядового комітету. 
 

4. Керівникам структурних підрозділів Фонду щокварталу до 25 числа 
останнього місяця та у тижневий строк  після завершення 2017 року надавати 

Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади 
інформацію про виконання Плану заходів у паперовому та електронному 

вигляді (тел. 36-13, e-mail: ulia@spfu.gov.ua). 

mailto:ulia@spfu.gov.ua


 
5. Департаменту приватизації та Департаменту управління державними 

підприємствами та корпоративними правами держави надавати щокварталу 
до 25 числа останнього місяця  та у тижневий строк  після завершення 2017 
року Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади 

в паперовому та електронному вигляді (тел. 36-13, e-mail: ulia@spfu.gov.ua) 
відповідно до своєї компетенції звіт/інформацію про результати діяльності 

щодо виконання Плану заходів та досягнення цільових кількісних 
показників, яких передбачається досягнути до кінця 2017 року відповідно до 

вимог, наведених у додатку 2 до цього наказу. 
 

6. Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з органами 
влади за результатами узагальнення інформації структурних підрозділів 

Фонду надавати Кабінету Міністрів України щокварталу до 5 числа 
наступного місяця та у місячний строк після завершення 2017 року 

звіт/інформацію  про результати діяльності щодо виконання плану 
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік та досягнення цільових кількісних 

показників, яких передбачається досягнути до кінця 2017 року. 
 
7. Заступникам Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків забезпечити контроль за виконанням завдань Плану заходів за 
відповідними напрямами роботи Фонду. 

 
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 

 
 

 
 

     В. о. Голови Фонду    Д. Парфененко 

mailto:ulia@spfu.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                           Наказ Фонду державного майна України  

від ______________ №_____________  

План заходів Фонду державного майна України  

з  виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік  

 

№ 

з/п 
Кроки Обґрунтування 

Відповідальні за 
виконання  

Строк Зміст заходу Фонду  

Відповідальні за 

виконаня 
структурні 

пірозділи Фонду 

Очікуваний 
результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

Створення системи моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання 
1. 

27. Завершення 
нормативно-правового 
забезпечення 
впровадження 
ефективної системи 
моніторингу та 
контролю державної 
допомоги 

необхідність 
імплементації 
положень Закону 
України “Про 
державну допомогу 
суб’єктам 
господарювання”  

Антимонопольний 
комітет 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Мінприроди 
Міненерговугілля 
Мінінфраструктури 
Мінкультури 
МОН 
МОЗ 
Мінрегіон 
Мінсоцполітики 
Мін’юст 
НКРЕКП (за згодою) 
НКРЗІ (за згодою) 
НКЦПФР (за згодою) 
Нацкомфінпослуг (за 
згодою) 
Національний банк 
(за згодою) 
Фонд державного 
майна 

III квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції в 
імплементації 
положень Закону 
України “Про 
державну допомогу 
суб’єктам 
господарювання”  

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
органами влади 
 
Структурні 
підрозділи Фонду 

 

забезпечення: 
впровадження 
ефективної системи 
моніторингу та 
контролю державної 
допомоги, 
дотримання 
положень Угоди про 
асоціацію між 
Україною, з однієї 
сторони, та 
Європейським 
Союзом, 
Європейським 
співтовариством з 
атомної енергії і 
їхніми державами-
членами, з іншої 
сторони 

створення 
необхідного 



                                                                                                                                                                                                            Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нормативного 
базису для 
поступової адаптації 
вітчизняного 
законодавства до 
норм права ЄС у 
сфері державної 
допомоги 

Дерегуляція і розвиток підприємництва та конкуренції 

2. 
33. Розроблення 
проектів актів, 
реалізація яких 
спрямована на 
дерегуляцію 
господарської 
діяльності згідно з 
планом заходів щодо 
дерегуляції 
господарської 
діяльності 

необхідність 
усунення 
регуляторних та 
законодавчих 
перешкод на шляху 
ведення бізнесу, 
епізодичних 
несистемних дій 
органів державної 
влади під час 
здійснення 
регулювання у сфері 
господарської 
діяльності 

Мінекономрозвитку 
ДРС 
інші центральні  
органи виконавчої 
влади 

протягом 
року 

В межах компетенції 
Фонду забезпечити 
виконання пунктів 33 та 
98 Плану заходів щодо 
дерегуляції 
господарської 
діяльності, 
затвердженого 
розпорядженням 
Кабінету Міністрів 
України від 23 серпня 
2016 року № 615-р 

Департамент 
орендних 
відносин  

 
Структурні 
підрозділи Фонду 

 

створення 
сприятливого 
бізнес-клімату, 
зняття регуляторних 
бар’єрів у бізнесі 

3. 
40. Забезпечення 
проведення кількісних 
розрахунків вигод і 
витрат під час 
розроблення кожного 
регуляторного акта, у 
тому числі для малого 
бізнесу 

створення умов для 
запровадження 
виключно 
економічно 
доцільних 
регуляторних актів 
сприяє зниженню 
адміністративного та 
фінансового 
навантаження на 
суб’єктів 
господарювання  

ДРС 
центральні органи 
виконавчої влади 

постійно 
Під час розроблення 
кожного регуляторного 
акта, у тому числі для 
малого бізнесу 
забезпечувати 
проведення кількісних 
розрахунків вигод і 
витрат  

Структурні 
підрозділи Фонду 

 

підвищення якості 
регуляторних актів 



                                                                                                                                                                                                            Продовження таблиці 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управління державною власністю та приватизація 
4. 

64. Законодавче 
врегулювання 
процедури 
приватизації 
підприємств 
агропромислового 
комплексу на умовах 
конкурсу з відкритістю 
пропонування ціни 

здійснення 
приватизації 
підприємств 
агропромислового 
комплексу на 
загальних підставах 

Мінекономрозвитку 
Мінагрополітики 
Фонд державного 
майна 

II квартал Взяти участь в межах 
своєї компетенції у 
законодавчому 
врегулюванні 
процедури 
приватизації 
підприємств 
агропромислового 
комплексу на умовах 
конкурсу з відкритістю 
пропонування ціни 

Департамент 
приватизації 

Управління 
реформування 
власності 

вдосконалення 
процедури 
приватизації 
підприємств 
агропромислового 
комплексу з метою 
залучення 
інвестицій в 
розвиток 
агропромислового 
комплексу 

5. 66. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проектів Законів 
України “Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України (щодо 
спрощення процесу 
приватизації)” та “Про 
внесення змін до статті 
15 Бюджетного 
кодексу України (щодо 
фінансування 
спеціального фонду)” 

забезпечення 
проведення реформ у 
сфері приватизації, 
спрощення 
процедури та 
скорочення строків 
проведення 
приватизації 

Фонд державного 
майна 
Мінекономрозвитку 

II квартал Розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проектів 
Законів України “Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України (щодо 
спрощення процесу 
приватизації)” та “Про 
внесення змін до статті 
15 Бюджетного кодексу 
України (щодо 
фінансування 
спеціального фонду)” 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
органами влади 
 
Юридичний 
департамент  
 
Структурні 
підрозділи Фонду 

 

досягнення високих 
темпів 
приватизації, 
збільшення обсягу 
надходження 
коштів від 
приватизації до 
державного 
бюджету 

6. 
68. Проведення 
конкурсного продажу 
ПАТ “Одеський 
припортовий завод”, 
АТ “Харківобленерго”, 
ВАТ “Запоріжжяобл-
енерго”, ПАТ “Мико-
лаївобленерго“, ПАТ 

виконання 
Меморандуму з МВФ 

Фонд державного 
майна 

II - III 
квартали 

Провести конкурсний 
продаж 
ПАТ “Одеський 
припортовий завод”, 
АТ “Харківобленерго”, 
ВАТ “Запоріжжяобл-
енерго”, 
ПАТ 

Департамент 
приватизації 

надходження 
коштів до 
державного 
бюджету 

оптимізація 
державного сектору 
економіки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

“Хмельницьк-
обленерго”, ВАТ 
“Тернопільобленерго”,  
ПАТ “Центренерго” 

“Миколаївобленерго“, 
ПАТ “Хмельницьк-
обленерго”, 
ВАТ 
“Тернопільобленерго”,  
ПАТ “Центренерго” 

7. 
69. Впровадження 
прозорого процесу 
малої приватизації 
через електронні 
майданчики 

зменшення 
корупційного 
чинника завдяки 
прозорим он-лайн-
процедурам 

Мінекономрозвитку 
Фонд державного 
майна 

II квартал В межах своїх 
повноважень взяти 
участь у впровадж-
енні прозорого 
процесу малої 
приватизації через 
електронні 
майданчики 

Департамент 
приватизації 

Управління 
продажу об’єктів 
малої приватизації 

 

створення умов для 
проведення 
приватизації на 
ринкових засадах 

8. 
 

70. Проведення 
продажу визначених 
відповідно до 
класифікації 
(групування) 
підприємств 
державного сектору 
економіки на засадах, 
встановлених 
Державною програмою 
приватизації 

оптимізація 
державного сектору 
економіки 

Фонд державного 
майна 

протягом 
року 

Здійснити продаж 
визначених відповідно 
до класифікації 
(групування) 
підприємств 
державного сектору 
економіки на засадах, 
встановлених 
Державною 
програмою 
приватизації 

Департамент 
приватизації 

 

надходження 
коштів до 
державного 
бюджету 

9. 
74. Запровадження 
електронної системи 
збору та обробки 
інформації про 
діяльність суб’єктів 
господарювання 
державного сектору 
економіки 

автоматизований збір 
та узагальнення 
інформації про 
фінансово-
господарську 
діяльність, створення 
наглядових рад, 
проведення 
аудиторських 
перевірок  

Мінекономрозвитку 
суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності (за згодою) 

II квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у запрова-
дженні електронної 
системи збору та 
обробки інформації про 
діяльність суб’єктів 
господарювання 
державного сектору 
економіки 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційних 
технологій  
(в межах своєї 
компетенції) 

Департамент  
управління 
державними 

підвищення рівня 
контролю за 
діяльністю 
суб’єктів 
господарювання 
державного сектору 
економіки 



                                                                                                                                                                                                            Продовження таблиці 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

підприємствами 
та 
корпоративними 
правами держави 

(в межах своєї 
компетенції) 

Департамент 
приватизації 
(в межах своєї 
компетенції) 

10. 
75. Ведення реєстру 
укладених контрактів з 
керівниками суб’єктів 
господарювання 
державного сектору 
економіки 

здійснення контролю 
за виконанням 
функцій з управління 
об’єктами державної 
власності 

Мінекономрозвитку 
суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності (за згодою) 

щокварталу В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у веденні 
реєстру укладених 
контрактів з 
керівниками суб’єктів 
господарювання 
державного сектору 
економіки 

Департамент  
управління 
державними 
підприємствами 
та 
корпоративними 
правами держави 

 

підвищення рівня 
контролю за 
діяльністю 
суб’єктів 
господарювання 
державного сектору 
економіки 

11. 76. Призначення 
наглядових рад на 
особливо важливих для 
економіки державних 
підприємствах 

підвищення 
операційної та 
фінансової 
ефективності 
суб’єктів 
господарювання, 
здійснення 
ефективного 
управління 
суб’єктами 
господарювання  

центральні органи 
виконавчої влади інші 
суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності (за згодою) 

IV квартал Забезпечувати   
призначення 
наглядових рад на 
особливо важливих для 
економіки державних 
підприємствах, які 
знаходяться в 
управлінні Фонду 

Департамент  
управління 
державними 
підприємствами 
та 
корпоративними 
правами держави 

 

підвищення 
прозорості 
діяльності 
державних 
підприємств, 
забезпечення 
ефективного 
управління  

12. 
77. Призначення 
керівників на особливо 
важливих для 
економіки державних 

підвищення 
операційної та 
фінансової 
ефективності 

Мінекономрозвитку 
суб’єкти управління 
об’єктами державної 
власності (за згодою) 

IV квартал Забезпечувати  
призначення керівників 
на особливо важливих 
для економіки 

Департамент  
управління 
державними 
підприємствами 

підвищення 
прозорості 
діяльності 
державних 
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підприємствах суб’єктів 
господарювання, 
здійснення 
ефективного 
управління 
суб’єктами 
господарювання  

державних 
підприємствах, які 
знаходяться в 
управлінні Фонду 

та 
корпоративними 
правами держави 

 

підприємств, 
забезпечення 
ефективного 
управління  

 

Розвиток інновацій та реформа у сфері інтелектуальної власності 

13. 96. Розвиток 
міжнародного 
інноваційного 
співробітництва в 
рамках Міжнародної 
європейської 
інноваційної науково-
технічної програми 
“EUREKA” 

поширення 
інформації про 
можливості участі 
українських вищих 
навчальних закладів 
та наукових установ і 
підприємств у 
реалізації спільних 
інноваційних 
проектів з 
партнерами  
країн - учасниць 
Міжнародної 
європейської 
інноваційної 
науково-технічної 
програми “EUREKA” 

МОН 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
Національна академія 
наук (за згодою)  

IV квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у розвитку 
міжнародного 
інноваційного 
співробітництва в 
рамках Міжнародної 
європейської 
інноваційної науково-
технічної програми 
“EUREKA” 

Відділ 
євроінтеграції та 
взаємозв’язків з 
міжнародними 
організаціями 

залучення 
зовнішніх джерел 
фінансування 
інноваційних 
проектів 

впровадження 
інноваційних 
науково-технічних 
розробок у 
виробництво 

здійснення 
конкурентоспромо
жних на світовому 
ринку досліджень 
та розробок 

впровадження 
інноваційних 
технологічних 
процесів 

розширення 
міжнародного 
співробітництва в 
інноваційній сфері  

залучення 
промислових та 
наукових установ 
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до виконання 
спільних розробок 

Розвиток промислового виробництва та залучення інвестицій 

14. 
98. Розроблення єдиної 
процедури ухвалення 
рішень щодо 
інвестиційних проектів 
(єдиної “точки входу” 
для інвестиційних 
проектів, що 
потребують державних 
інвестицій) 

застосування єдиної 
процедури ухвалення 
рішень щодо 
інвестиційних 
проектів, що 
потребують 
державних 
інвестицій 

Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

IV квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у 
розробленні єдиної 
процедури ухвалення 
рішень щодо 
інвестиційних проектів 
(єдиної “точки входу” 
для інвестиційних 
проектів, що 
потребують державних 
інвестицій) 

Департамент 
управління 
державними 
підприємствами 
та 
корпоративними 
правами держави 

 

уніфікація підходів 
до прийняття 
рішень щодо 
державних 
інвестицій 

посилення 
інституційної 
спроможності 
головних 
розпорядників 
бюджетних коштів 
щодо ухвалення 
рішень стосовно 
інвестиційних 
проектів та 
розрахунку 
майбутнього обсягу 
капітальних 
інвестицій 

15. 
99. Запровадження 
ефективної 
централізованої 
системи управління 
державними 
інвестиціями та 
швидкої і об’єктивної 
оцінки державних 
інвестиційних проектів 

підвищення якості 
оцінки та експертизи 
державних 
інвестиційних 
проектів, що 
проводиться 
головними 
розпорядниками 
коштів державного 
бюджету 

Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

III квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у запровад-
женні ефективної 
централізованої 
системи управління 
державними 
інвестиціями та 
швидкої і об’єктивної 
оцінки державних 
інвестиційних проектів 

Департамент 
управління 
державними 
підприємствами 
та 
корпоративними 
правами держави 

 

підвищення 
інституційної 
спроможності та 
відповідальності 
головних 
розпорядників 
коштів державного 
бюджету щодо 
оцінки та 
експертизи 
державних 
інвестиційних 
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проектів 

здійснення 
управління 
державними 
інвестиціями 
окремими 
підрозділами з 
відповідними 
повноваженнями 

16. 
101. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проекту  Стратегії 
розвитку промислового 
комплексу  

визначення 
пріоритетів розвитку 
промислового 
комплексу  

Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

IV квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції в 
опрацюванні  проекту  
Стратегії розвитку 
промислового 
комплексу 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
органами влади 
 
Структурні 
підрозділи Фонду 

проведення 
скоординованої 
промислової 
політики 

17. 105. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проекту закону щодо 
особливостей 
діяльності у сфері 
розроблення та 
виробництва озброєння 
і військової техніки 

законодавче 
врегулювання 
особливостей 
діяльності у сфері 
розроблення та 
виробництва 
озброєння і 
військової техніки 

Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

IV квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції в 
опрацюванні  проекту 
закону щодо 
особливостей 
діяльності у сфері 
розроблення та 
виробництва озброєння 
і військової техніки 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
органами влади 
 
Структурні 
підрозділи Фонду 

 

забезпечення 
законодавчого 
підґрунтя розвитку 
оборонної 
промисловості 
України 

18. 
108. Упровадження 
ефективного механізму 
мобілізаційного 
планування у галузях 
національної 
економіки 

модернізація 
автоматизованої 
системи 
мобілізаційної 
підготовки, 
запровадження 
єдиних правил для 
усіх учасників 

Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

IV квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції в 
модернізаціі 
автоматизованої 
системи мобілізаційної 
підготовки, 
запровадження єдиних 

Управління 
адміністративно-
господарської 
роботи 

скорочення строків 
опрацювання 
питань щодо 
задоволення потреб 
сил оборони, 
галузей 
національної 
економіки та 
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процесу 
мобілізаційного 
планування  

правил для усіх 
учасників процесу 
мобілізаційного 
планування  

системи 
життєзабезпечення 
населення на 
особливий період  

удосконалення 
механізму внесення 
змін до основних 
показників 
мобілізаційного 
плану національної 
економіки та 
мобілізаційних 
завдань (замовлень) 

19. 
109. Здійснення 
технічного 
переоснащення 
виробничих 
потужностей 
підприємств оборонно-
промислового 
комплексу України 

впровадження у 
виробництво сучасних 
технологій для 
забезпечення 
створення, 
виробництва, ремонту 
і модернізації 
озброєння, військової і 
спеціальної техніки, 
військової зброї та 
боєприпасів 

 

 

Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

IV квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у 
здійсненні технічного 
переоснащення 
виробничих 
потужностей 
підприємств оборонно-
промислового 
комплексу України 

Департамент 
управління 
державними 
підприємствами та 
корпоративними 
правами держави 

 

забезпечення 
виробництва для 
потреб Збройних 
Сил та інших 
військових 
формувань новітніх 
зразків озброєння 
та військової 
техніки 

Регіональний економічний розвиток 

20. 134. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проекту 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 

забезпечення 
реалізації пріоритетів 
та завдань Державної 
стратегії 
регіонального 
розвитку на період 

Мінрегіон 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
обласні та Київська 
міська 

IV квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції в 
опрацюванні проекту 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
органами влади 
 

підвищення 
конкурентоспромо
жності регіонів та 
зміцнення їх 
ресурсного 
потенціалу 
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України “Про 
затвердження плану 
заходів на 2018 - 2020 
роки з реалізації 
Державної стратегії 
регіонального розвитку 
на період до 2020 
року”  

до 2020 року  держадміністрації України “Про 
затвердження плану 
заходів на 2018-2020 
роки з реалізації 
Державної стратегії 
регіонального розвитку 
на період до 2020 року” 

Структурні 
підрозділи Фонду 

 

Сприяння продуктивній зайнятості, реформа ринку праці 

21. 
145. Реалізація 
положень Генеральної 
угоди про регулювання 
основних принципів і 
норм реалізації 
соціально-економічної 
політики і трудових 
відносин в Україні 

захист трудових прав 
громадян  

Мінсоцполітики 
міністерства 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади, обласні, 
Київська міська 
держадміністрації, 
державні колегіальні 
органи (за згодою) за 
участю 
всеукраїнських 
об’єднань профспілок 
та об’єднань 
організацій 
роботодавців 

 

 

щопівроку 
Забезпечити в межах 
своєї компетенції  
реалізацію положень 
Генеральної угоди про 
регулювання основних 
принципів і норм 
реалізації соціально-
економічної політики і 
трудових відносин в 
Україні 

Структурні 
підрозділи Фонду 

 

забезпечення 
соціально-трудових 
прав та гарантій 
працівників, 
урегулювання 
інтересів сторін 
соціального діалогу 

Впровадження принципів Третього енергетичного пакета ЄС 

22. 
176. Виконання плану 
реструктуризації 
публічного 
акціонерного 
товариства 
“Національна 

виконання вимог 
Третього 
енергетичного пакета 
ЄС 

Міненерговугілля 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Мін’юст 
Фонд державного 
майна 

II - III 
квартали 

Взяти участь в межах 
своєї компетенції у 
виконанні плану 
реструктуризації 
публічного 
акціонерного 

Департамент  
управління 
державними 
підприємствами 
та 
корпоративними 

демонополізація 
газового ринку 
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акціонерна компанія 
“Нафтогаз України” з 
метою відокремлення 
діяльності з 
транспортування та 
зберігання 
(закачування, відбору) 
природного газу, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
1 липня 2016 р. № 496 

НКРЕКП (за згодою) 
Антимонопольний 
комітет 

товариства 
“Національна 
акціонерна компанія 
“Нафтогаз України” з 
метою відокремлення 
діяльності з 
транспортування та 
зберігання 
(закачування, відбору) 
природного газу, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
1 липня 2016 р. № 496 

правами держави 

Управління з 
питань 
розпорядження 
державним 
майном 

 

23. 
179. Актуалізація 
нормативних актів 
Міненерговугілля 
щодо плану 
передприватизаційної 
підготовки 

необхідність:  

подолання кризових 
явищ у вугільній 
галузі, створення 
умов для зниження 
собівартості 
видобутку вугільної 
продукції; 

раціонального 
використання 
технічних та 
матеріальних 
ресурсів 
підприємств; 

соціального захисту 
працівників; 

 

 

 

Міненерговугілля 
Фонд державного 
майна 

II квартал Взяти участь в межах 
своєї компетенції в 
актуалізації 
нормативних актів 
Міненерговугілля 
щодо плану 
передприватизаційної 
підготовки 

Департамент 
приватизації 

 

активізація процесу 
приватизації 
вугледобувних та 
інших державних 
підприємств галузі 
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II. ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ 

Реформування системи державного управління  

24. 
1. Розроблення і 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
законопроекту щодо 
передачі невластивих 
повноважень Кабінету 
Міністрів України 
міністерствам та іншим 
центральними органам 
виконавчої влади 

Уряд обтяжений 
вирішенням значної 
кількості 
другорядних питань 
відомчого характеру, 
що заважає йому 
зосередитися на 
стратегічних 
пріоритетах та 
розробленні 
державної політики 

Міністр Кабінету 
Міністрів України 
Мінекономрозвитку 
Мін’юст 
Мінфін  
інші центральні 
органи виконавчої 
влади  
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 

II  квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції в 
опрацюванні 
законопроекту щодо 
передачі невластивих 
повноважень Кабінету 
Міністрів України 
міністерствам та 
іншим центральними 
органам виконавчої 
влади 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
органами влади 
 
Структурні 
підрозділи Фонду 

 

посилення 
стратегічної 
спроможності 
Уряду шляхом його 
розвантаження від 
невластивих 
повноважень та 
зосередження його 
роботи на 
вирішенні питань 
стратегічного 
планування та 
виробленні 
державної  
політики 

25. 
5. Підготовка та 
затвердження плану 
реалізації проекту 
впровадження 
електронного 
документообігу в 
системі центральних 
органів виконавчої 
влади з урахуванням 
кращого досвіду 
управління проектами 

розширення 
можливостей 
використання 
системи електронної 
взаємодії органів 
виконавчої влади 

шляхом інтеграції 
локальних систем 
електронного 
документообігу до 
неї. Підключення до 
системи електронної 
взаємодії органів 
виконавчої влади 
органів місцевого 
самоврядування 

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування  
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України  

II квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у 
підготовці та 
затвердженні плану 
реалізації проекту 
впровадження 
електронного 
документообігу в 
системі центральних 
органів виконавчої 
влади з урахуванням 
кращого досвіду 
управління проектами 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційних 
технологій  
(в межах своєї 
компетенції) 

Управління 
документального 
забезпечення та 
контролю 
(в межах своєї 
компетенції) 

 

 

забезпечення 
обміном 
документами в 
електронній формі, 
у тому числі 
проектів актів 
Кабінету Міністрів 
України, 
скорочення строків 
доставки 
документів, 
підвищення рівня 
виконавської 
дисципліни 
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26. 6. Розроблення 
нормативно- 
правових актів з 
питань регулювання та 
удосконалення 
електронної системи 
документообігу 

зменшення кількості 
документів у 
паперовій формі 
шляхом узгодження 
проектів нормативно-
правових актів 
Кабінету Міністрів 
України в 
електронній формі 

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування  
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 

II квартал  
В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції в 
опрацюванні 
нормативно- 
правових актів з 
питань регулювання та 
удосконалення 
електронної системи 
документообігу 

Управління 
документального 
забезпечення та 
контролю 
(в межах своєї 
компетенції) 
 
Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційних 
технологій  
(в межах своєї 
компетенції) 

 

забезпечення 
узгодження 
проектів актів 
Кабінету Міністрів 
України виключно 
в електронній 
формі 

27. 
10. Проведення 
конкурсів на зайняття 
посад фахівців з питань 
реформ відповідно до 
Закону України “Про 
державну службу” 

добір осіб, які 
відповідають 
визначеним вимогам  
у порядку, 
встановленому 
статтею 21 Закону 
України “Про 
державну службу” 

НАДС 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 

II  квартал У разі залучення 
забезпечити 
проведення конкурсів 
на зайняття посад 
фахівців з питань 
реформ відповідно до 
Закону України “Про 
державну службу” 

Управління 
персоналом 

призначення на 
посади фахівців - 
осіб з необхідними 
навичками та 
здібностями, які 
здатні 
забезпечувати 
реалізацію 
пріоритетних 
реформ та 
спроможні 
підтримувати 
якісний процесс 
формування та 
проведення аналізу 
політики у 
пріоритетних 
галузях 
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28. 
11. Розроблення та 
виконання плану 
професійного розвитку 
фахівців з питань 
реформ 

неухильне виконання 
обов’язків фахівців з 
питань реформ 

НАДС 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 

 

II  квартал  У разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у 
розробленні та 
виконанні плану 
професійного розвитку 
фахівців з питань 
реформ 

Управління 
персоналом 

удосконалення 
професійних знань 
фахівців з питань 
реформ, що 
забезпечить 
ефективне 
впровадження 
ключових 
національних 
реформ 

29. 
15. Проведення 
конкурсів на зайняття 
вакантних посад у 
службах управління 
персоналом 
центральних органів 
виконавчої влади 

добір осіб, які 
відповідають 
визначеним вимогам,  
у порядку, 
встановленому 
статтею 21 Закону 
України “Про 
державну службу” 

НАДС 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 

II квартал  Забезпечити 
проведення конкурсів 
на зайняття вакантних 
посад у службах 
управління 
персоналом Фонду 
державного майна 
України 

Управління 
персоналом 

призначення на 
посади осіб з 
необхідними 
навичками та 
здібностями 

30. 
16. Проведення 
навчання працівників 
служб управління 
персоналом з питань 
впровадження 
законодавства у сфері 
державної служби та 
впровадження єдиних 
стандартів і методик 
управління персоналом 
у центральних органах 
виконавчої влади 

підвищення рівня 
знань та професійної 
компетентності 
державних 
службовців; розвиток 
управління  
людськими 
ресурсами визначено 
однією із складових 
реформування 
державної служби 

НАДС 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 

II квартал  У разі залучення взяти 
участь у проведенні 
навчання працівників 
служб управління 
персоналом з питань 
впровадження 
законодавства у сфері 
державної служби та 
впровадження єдиних 
стандартів і методик 
управління 
персоналом у 
центральних органах 
виконавчої влади 

Управління 
персоналом 

створення 
професійного 
інституту 
державної служби, 
приведення 
системи управління 
персоналом у 
відповідність з 
європейськими 
стандартами 

31. 
17. Утворення та 
забезпечення 
діяльності Ради 

необхідність 
проведення аналізу 
проблем у сфері 

НАДС 
інші центральні 
органи виконавчої 

II квартал  У разі залучення взяти 
участь у діяльності 
Ради управління 

Управління 
персоналом 

забезпечення 
належного рівня 
розвитку 
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управління людськими 
ресурсами державної 
служби при НАДС як 
неформального 
професійного 
об’єднання керівників 
підрозділів управління 
персоналом 
центральних органів 
виконавчої влади 

управління 
персоналом 
державних органів та 
пошуку ефективних 
шляхів їх розв’язання  

влади 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 
 

людськими ресурсами 
державної служби при 
НАДС як 
неформального 
професійного 
об’єднання керівників 
підрозділів управління 
персоналом 
центральних органів 
виконавчої влади 

управління 
людськими 
ресурсами 

32. 
28. Проведення 
горизонтального 
(загальноурядового) 
функціонального 
обстеження системи 
центральних органів 
виконавчої влади 

горизонтальне 
функціональне 
обстеження 
центральних органів 
виконавчої влади 
проводиться з метою 
виявлення недоліків 
функціонування 
системи у цілому та 
розроблення 
пропозицій щодо її 
оптимізації 

Міністр Кабінету 
Міністрів України 
НАДС 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 

III квартал У разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у 
проведенні 
горизонтального 
(загальноурядового) 
функціонального 
обстеження системи 
центральних органів 
виконавчої влади 

Департамент 
забезпечення 
діяльності Фонду 
 
Департамент 
внутрішнього 
аудиту та 
контролю  
 
Юридичний 
департамент 
 
Керівники 
структурних 
підрозділів 

 

підготовка 
пропозицій щодо 
оптимізації системи 
центральних 
органів виконавчої 
влади, 
упорядкування їх 
функцій та 
повноважень, 
зменшення 
кількості  
центральних 
органів виконавчої 
влади, діяльність 
яких спрямовується 
і координується 
безпосередньо 
Кабінетом 
Міністрів України 

33. 
29. Проведення 
вертикального 
функціонального 
обстеження міністерств  
та інших центральних 
органів виконавчої 

вертикальне 
функціональне 
обстеження  
центральних органів 
виконавчої влади  
необхідно провести 

Міністр Кабінету 
Міністрів України 
НАДС 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

IV квартал У разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у 
проведенні 
вертикального 
функціонального 

Департамент 
забезпечення 
діяльності Фонду 
 
Департамент 
внутрішнього 

розроблення 
пропозицій щодо 
упорядкування 
структури 
відповідних 
центральних 
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влади для забезпечення 
підвищення 
ефективності 
діяльності  у 
найбільш важливих 
сферах державного 
управління. 
Результати такого 
обстеження повинні 
бути враховані у 
планах інституційної 
реорганізації 
міністерств та інших 
центральних органів 
виконавчої влади  

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 

обстеження 
міністерств  та інших 
центральних органів 
виконавчої влади 

аудиту та 
контролю  
 
Юридичний 
департамент 
 
Структурні 
підрозділи Фонду 

 

органів виконавчої 
влади 

34. 
34. Забезпечення 
підключення центрів 
надання 
адміністративних 
послуг до державних 
реєстрів 

забезпечення 
реалізації Закону 
України від 
14 липня 2016 р. № 1
474-VIII “Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
документів, що 
підтверджують 
громадянство 
України, 
посвідчують особу 
чи її спеціальний 
статус, спрямованих 
на лібералізацію 
Європейським 
Союзом візового 
режиму для 
України”. Крім того, 
підключення центрів 

ДМС 
МВС 
Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
місцеві 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

IV квартал  У разі звернення 
забезпечити доступ  
центрів надання 
адміністративних 
послуг до державних 
реєстрів Фонду 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційних 
технологій  
 
Структурні 
підрозділи Фонду 

 

забезпечення 
надання 
адміністративних 
послуг з видачі 
паспорта 
громадянина 
України через 
центри надання 
адміністративних 
послуг 
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надання 
адміністративних 
послуг дасть 
можливість 
розширити 
географію та 
збільшити  кількість 
місць надання 
адміністративних 
послуг ДМС 

35. 
37. Запровадження 
пріоритетних 
електронних послуг  

переведення в 
електронну форму 
найбільш важливих 
публічних послуг 
відповідно до вимог 
ЄС 

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування  
Мінекономрозвитку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

IV квартал У разі залучення 
розглянути питання 
щодо переведення 
адміністративних 
послуг, які надає 
Фонд, в електронний 
вигляд 

Управління 
економічного 
аналізу 
Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційних 
технологій 
Структурні 
підрозділи Фонду 

підвищення якості 
обслуговування 
громадян та 
представників 
бізнесу, ліквідація 
корупційних 
ризиків 

36. 
40. Запровадження  
електронної системи 
Prozorro під час 
передачі в оренду, 
відчуження, списання 
та приватизації 
державного майна 

необхідність 

забезпечення 

прозорості та 

ефективності системи 

реалізації державного 

майна шляхом 

спрощення доступу до 

торгів з реалізації 

майна та запобігання 

проявам корупції, що 

сприятиме мінімізації 

ризику 

недонадходження 

коштів до державного 

бюджету 

Мінекономрозвитку 
Фонд державного 
майна 
Державне агентство з 
питань електронного 
урядування  
Мінфін 
Мін’юст 

IV квартал Забезпечити в межах 
своєї компетенції 
запровадження  
електронної системи 
Prozorro під час 
передачі в оренду, 
відчуження, списання 
та приватизації 
державного майна 

Департамент 
приватизації 
(в межах своєї 
компетенції) 
Управління з 
питань 
розпорядження 
державним 
майном 
(в межах своєї 
компетенції) 
Департамент 
орендних 
відносин  
(в межах своєї 
компетенції) 

підвищення 
прозорості та 
ефективності 
передачі в оренду, 
відчуження, 
списання та 
приватизації 
державного майна 
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Структурні 
підрозділи Фонду 

37. 
42. Оприлюднення 
пріоритетних наборів 
даних органів 
виконавчої влади та 
місцевого 
самоврядування  у 
формі відкритих даних 

необхідність 
формування переліку 
пріоритетних наборів 
даних відповідно до 

соціального запиту 

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування  
інші центральні 
органи виконавчої 

влади 

IV квартал Забезпечити в межах 
своєї компетенції 
оприлюднення 
пріоритетних наборів 

даних Фонду 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційних 
технологій  
 
Структурні 
підрозділи Фонду 

підвищення рівня 
прозорості 
діяльності органів 
державної влади 

38. 
47. Підключення до 
системи електронної 
взаємодії державних 
електронних 
інформаційних 
ресурсів пріоритетних 
державних реєстрів та 
баз даних 

запровадження 
автоматизованого 
обміну даних з 
пріоритетних 
державних реєстрів 

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування 
Адміністрація 
Держспецзв’язку інші 
центральні органи 
виконавчої влади  
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 

IV квартал У разі залучення 
забезпечити 
підключення до 
системи електронної 
взаємодії державних 
електронних 
інформаційних 
ресурсів пріоритетних 
державних реєстрів та 
баз даних 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційних 
технологій  
 
Структурні 
підрозділи Фонду 
 

 

підвищення 
ефективності 
діяльності органів 
державної влади,  
зокрема, 
спрощення 
адміністративних 
послуг 

39. 
49. Розвиток 
міжвідомчого 
електронного докумен-
тообігу 

підключення до 
системи 
електронного 
документообігу всіх 
облдержадміністра-
цій, міських рад - 
міст обласного 
значення та 
підприємств, установ 
і організацій всіх 
форм власності 

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування  
Мін’юст 
Укрдержархів 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України  
облдержадміністра-ції 
міські ради (за 
згодою) 

IV квартал У разі залучення в 
межах компетенції 
взяти участь у  
підключенні до системи 
електронного 
документообігу всіх 
облдержадміністрацій, 
міських рад - міст 
обласного значення та 
підприємств, установ і 
організацій всіх форм 
власності 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційних 
технологій  
(в межах своєї 
компетенції) 

Управління 
документального 
забезпечення та 
контролю 
(в межах своєї 
компетенції) 

підвищення 
ефективності 
діяльності органів 
державної влади та 
взаємодії з 
громадянами та 
бізнесом 



                                                                                                                                                                                                            Продовження таблиці 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40. 
54. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проекту 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України “Про 
схвалення  Концепції 
розвитку електронної 
демократії”  

сприяння широкому 
долученню громадян 
до комунікації, 
співпраці з органами 
державної влади, 
контролю за ними, 
участі у виробленні 
політики, розвитку 
самоорганізації та 
самоврядування, а 
також підвищення 
рівня довіри до 
органів державної 
влади 

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування  
інші центральні 
органи виконавчої 
влади  

III квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції в 
опрацюванні проекту 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України “Про схвалення  
Концепції розвитку 
електронної демократії”  

Управління  
взаємозв’язків з 
громадськістю та 
редакційної 
діяльності 

 
Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційних 
технологій  

 

зміцнення 
демократії в 
Україні шляхом 
формування 
політичних, 
організаційних, 
технологічних та 
ідеологічних умов 
розвитку 
електронної 
демократії 

Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади  

(секторальна децентралізація) 

 

41. 
70. Проведення аналізу 
законодавства щодо 
повноважень органів 
державної влади у 
відповідних сферах 

необхідність 
визначення 
повноважень органів 
виконавчої влади, які 
доцільно було б 
передати органам 
місцевого 
самоврядування  

міністерства 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

 II квартал Забезпечити проведення 
аналізу законодавства 
щодо повноважень 
Фонду, з метою передачі 
повноважень органам 
місцевого 
самоврядування 

Юридичний 
департамент 

Структурні 
підрозділи Фонду 

визначення 
повноважень 
органів виконавчої 
влади, які доцільно 
було б передати 
органам місцевого 
самоврядування 

42. 
71. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України  
проектів нормативно-
правових актів щодо 
передачі повноважень 
від органів виконавчої 
влади органам 
місцевого 
самоврядування, що 

необхідність 
впровадження 
секторальної 
децентралізації 

міністерства 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

протягом 
року 

У разі виявлення 
повноважень, які 
доцільно передати 
органам місцевого 
самоврядування, 
забезпечити 
розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України  проектів 
нормативно-правових 

Структурні 
підрозділи Фонду 

Юридичний 
департамент 

 

розширення 
повноважень 
органів місцевого 
самоврядування 
шляхом передачі їм 
окремих 
повноважень 
органів виконавчої 
влади 
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можуть ефективніше 
реалізовуватися на 
місцевому рівні 

актів щодо передачі 
повноважень від Фонду 
органам місцевого 
самоврядування, що 
можуть ефективніше 
реалізовуватися на 
місцевому рівні 

43. 
79. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проекту 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України “Про 
схвалення плану 
заходів з реалізації 
Стратегії 
реформування системи 
управління 
державними фінансами 
на 2017-2020 роки” 

узгодження цілей та 
завдань 
реформування всіх 
компонентів системи 
управління 
державними 
фінансами  

Мінфін 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади  

II квартал  В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції в 
опрацюванні проекту 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України “Про 
схвалення плану 
заходів з реалізації 
Стратегії 
реформування системи 
управління 
державними 
фінансами на 2017-
2020 роки” 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
органами влади 
 
Управління 
фінансово - 
економічної 
роботи та 
бухгалтерського 
обліку  
 
Структурні 
підрозділи Фонду 

 

забезпечення 
системних змін в 
управлінні 
державними 
фінансами 

44. 
80. Розроблення 
основних напрямів 
бюджетної політики 
/бюджетної декларації, 
визначення у її складі 
граничних обсягів 
видатків 

забезпечення 
послідовної та 
передбачуваної 
бюджетної політики 
в середньостроковій 
перспективі  

Мінфін 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

II квартал  

Взяти участь в межах 
своєї компетенції у  
розробленні основних 
напрямів бюджетної 
політики /бюджетної 
декларації, визначення 
у її складі граничних 
обсягів видатків  

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
органами влади 
(в межах своєї 
компетенції) 
 
Управління 
фінансово - 
економічної 
роботи та 
бухгалтерського 

визначення 
середньострокових 
пріоритетів 
державної політики 
та  підвищення 
ефективності 
планування 
бюджетних 
видатків  
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обліку  
(в межах своєї 
компетенції) 

Структурні 
підрозділи Фонду 

45. 88. Створення єдиної 
інформаційно- 
аналітичної системи 
результатів державного 
фінансового контролю  

забезпечення 
безпосереднього 
доступу органів 
державного 
фінансового 
контролю (у режимі 
користування) до 
відповідних баз 
даних різних 
державних органів 
або формування 
єдиної інформаційно-
аналітичної бази 
державного 
фінансового 
контролю, що значно 
поліпшить якість 
проведених ними 
контрольних заходів 

Держаудитслужба 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

IV квартал В разі звернення 
забезпечити доступ 
огранам державного 
контролю до баз даних 
Фонду  

Структурні 
підрозділи Фонду 
 
Департамент 
внутрішнього 
аудиту та 
контролю  
 
 
Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційних 
технологій  

 

удосконалення 
інформаційного 
забезпечення 
системи 
державного 
фінансового 
контролю 

III. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Створення нової системи організації охорони здоров’я на засадах медичного страхування 

 

46. 
12. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проекту Закону України 
“Про громадське 
здоров’я” 

оснащення 
лабораторій колишніх 
санітарно-
епідеміологічних 
установ переважно є 
застарілим, відсутні 

МОЗ 
Мінрегіон 
Мінфін 
Мінекономрозвитку 
Мін’юст 
Фонд державного 

IV квартал Взяти участь в межах 
своєї компетенції в 
опрацюванні проекту 
Закону України “Про 
громадське здоров’я” 

Управління 
законодавчого 
забезпечення та 
взаємодії з 
органами влади 

 

ефективне 
використання 
наявних ресурсів 
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системи контролю 
якості досліджень, 
стандартні операційні 
процедури не 
використовуються, 
недостатня 
забезпеченість 
витратними 
матеріалами  

 

майна 
облдержадміністрації 
Асоціація міст 
України (за згодою) 

Юридичний 
департамент 

Структурні 
підрозділи Фонду 

IV. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ 

Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених  

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

47. 
3. Отримання 
автоматизованого 
доступу до державних 
реєстрів та баз даних 

позбавлення процесу 
перевірки даних 
бюрократизації, 
відсутність потреби в 
паперовому 
оформленні запитів 
на отримання 
інформації з 
державних реєстрів 
та баз даних, 
мінімізація 
людського впливу на 
результати перевірки 

Національне 
агентство з питань 
запобігання корупції 
Мінфін 
Казначейство  
Мін’юст 
ДФС 
МВС 
Мінсоцполітики 
Державіаслужба 
Держгеокадастр 
Укртрансбезпека 
Адміністрація 
Держприкордон-
служби 
Пенсійний фонд 
України 
Фонд державного 
майна 
НКЦПФР (за згодою) 

II квартал Забезпечити можливість 
автоматизованого 
доступу до державних 
реєстрів та баз даних 
Фонду 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційних 
технологій  
 
 
Структурні 
підрозділи Фонду 

 

проведення 
належної перевірки 
даних, внесених до 
електронних 
декларацій, 
зменшення 
тривалості 
перевірки 
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Державна судова 
адміністрація (за 
згодою) 
Моторне 
(транспортне) 
страхове бюро (за 
згодою) 

 

Забезпечення ефективної діяльності Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань виявлення,  

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

 
48. 

16. Здійснення заходів 
щодо приєднання 
Національного 
агентства з питань 
виявлення, розшуку та 
управління активами, 
одержаними від 
корупційних та інших 
злочинів, до 
автоматизованих 
інформаційних і 
довідкових систем, 
реєстрів та банків 
даних, держателями 
(адміністраторами) 
яких є державні органи 
або органи місцевого 
самоврядування 

забезпечення 
можливості 
виконання 
Національним 
агентством з питань 
виявлення, розшуку 
та управління 
активами, 
одержаними від 
корупційних та 
інших злочинів, 
покладених на нього 
функцій 

Національне 
агентство з питань 
виявлення, розшуку 
та управління 
активами, 
одержаними від 
корупційних та інших 
злочинів органи 
державної влади, 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою), які є 
держателями 
(адміністраторами) 
відповідних 
автоматизованих 
інформаційних і 
довідкових систем, 
реєстрів та банків 
даних 

II - III 
квартали 

В разі звернення 
здійснити заходи щодо 
приєднання 
Національного 
агентства з питань 
виявлення, розшуку та 
управління активами, 
одержаними від 
корупційних та інших 
злочинів, до державних 
реєстрів Фонду 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційни 

 
Структурні 
підрозділи Фонду 

 

забезпечення 
доступу Агентства 
до відповідних 
джерел інформації 
в Україні, що дає 
змогу розпочати 
виконання функції 
з розшуку та 
виявлення 
відповідних активів 
на запити 
правоохоронних 
органів України та 
відповідних органів 
іноземних держав 
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49. 
26. Організація 
матеріально-технічного 
забезпечення 
Державного бюро 
розслідувань  

забезпечення 
необхідними 
матеріальними 
засобами, технікою, 
обладнанням, іншим 
майном для 
провадження 
службової діяльності  

Державне бюро 
розслідувань 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Фонд державного 
майна  
Мін’юст 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 

протягом 
року 

У разі звернення 
опрацювати питання 
розміщення 
Державного бюро 
розслідувань та надати 
відповідні пропозиції 

Департамент 
орендних 
відносин 

Структурні 
підрозділи Фонду 

забезпечення 
роботи Державного 
бюро розслідувань  

V. БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА 

Захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом територіальної цілісності України  

у межах міжнародно визнаних кордонів 
50. 

31. Проведення 
засідань Комісії 
Україна - НАТО на 
всіх рівнях 

необхідність 
продовження 
політичного діалогу 
та лобіювання 
питання щодо 
наповнення 
трастових фондів та 
програм 
співробітництва з 
НАТО  

МЗС 
Міноборони 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

протягом 
року 

В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у 
засіданнях Комісії 
Україна - НАТО на всіх 
рівнях 

Відділ 
євроінтеграції та 
взаємозв’язків з 
міжнародними 
організаціями 

збільшення 
допомоги з метою 
зміцнення 
обороноздатності 
України 

51. 
33. Імплементація 
Концепції 
вдосконалення 
інформування 
громадськості з питань 
євроатлантичної 
інтеграції України на 
2017 - 2020 роки, 

інформування 
громадськості щодо 
зовнішньо-
політичного курсу 
України та 
забезпечення його 
підтримки серед 
населення України 

Держкомтелерадіо 
Міноборони 
МЗС 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

протягом 
року 

В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у імплеме-
нтації Концепції 
вдосконалення 
інформування 
громадськості з питань 
євроатлантичної 

Управління 
взаємозв’язків з 
громадськістю та 
редакційної 
діяльності 

Відділ 
євроінтеграції та 

підвищення рівня 
поінформованості 
громадян з питань 
євроатлантичної 
інтеграції України 
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затвердженої Указом 
Президента України 
від 21 лютого 2017 р. 
№ 43 

інтеграції України на 
2017-2020 роки, 
затвердженої Указом 
Президента України від 
21 лютого 2017 р. № 43 

взаємозв’язків з 
міжнародними 
організаціями 

Формування та реалізація державної політики у сфері інформаційної безпеки  

та розбудова системи державних стратегічних комунікацій 
52. 

52. Поширення 
суспільно важливої 
інформації, в тому 
числі в рамках 
проведення 
інформаційних 
кампаній та 
комунікаційної 
підтримки реформ 
Уряду 

поширення 
інформації про 
діяльність Кабінету 
Міністрів України, 
органів виконавчої 
влади та проведені 
реформи 

МІП 
інші органи 
виконавчої влади 

постійно Забезпечувати 
поширення іформації 
про діяльність Фонду, в 
тому числі в рамках 
проведення 
інформаційних 
кампаній та 
комунікаційної 
підтримки реформ 
Уряду 

Управління 
взаємозв’язків з 
громадськістю та 
редакційної 
діяльності 

підвищення рівня 
розуміння та 
підтримки 
населенням 
діяльності Кабінету 
Міністрів України 

53. 
54. Координація 
діяльності органів 
виконавчої влади з 
імплементації системи 
стратегічних 
комунікацій 

скоординована 
діяльність органів 
виконавчої влади, що 
залучені до 
розбудови системи 
державних 
стратегічних 
комунікацій 

МІП 
інші органи 
виконавчої влади 

протягом 
року 

В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції у 
координації діяльності 
органів виконавчої 
влади з імплементації 
системи стратегічних 
комунікацій 

Управління 
взаємозв’язків з 
громадськістю та 
редакційної 
діяльності 

затвердження 
стратегічних 
комунікацій як 
складової 
державного 
управління з чітко 
визначеними 
завданнями та 
механізмами 
координації 

Просування інтересів України у світі 

54. 
61. Утворення 
постійної Міжвідомчої 
комісії з питань 
популяризації України 
при Кабінеті Міністрів 
України, аналіз 

координація 
діяльності 
заінтересованих 
органів виконавчої 
влади у сфері 
популяризації 

МІП 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади 

II квартал У разі звернення 
Міжвідомчої комісії з 
питань популяризації 
України при Кабінеті 
Міністрів України в 
межах компетенції 

Управління 
взаємозв’язків з 
громадськістю та 
редакційної 
діяльності 

створення 
механізму 
реалізації єдиної та 
узгодженої 
політики з 
просування 
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сприйняття України у 
світі та розроблення 
галузевих 
деталізованих планів 
центральних органів 
виконавчої влади 

України у світі та 
просування інтересів 
України у світовому 
інформаційному 
просторі   

надавати необхідні 
матеріали  

Відділ 
євроінтеграції та 
взаємозв’язків з 
міжнародними 
організаціями 

інтересів України у 
світі 

55. 
65. Підвищення рівня 
присутності України на 
міжнародних заходах 
та інформаційних 
майданчиках, у 
міжнародному, 
академічному, 
культурному і 
громадському 
середовищі 

забезпечення участі 
представників 
України у галузевих 
міжнародних заходах 
- форумах, виставках 
тощо з метою 
демонстрації 
здобутків України  

центральні органи 
виконавчої влади 

протягом 
року 

В разі залучення брати 
участь у міжнародних 
заходах та 
інформаційних 
майданчиках 

Відділ 
євроінтеграції та 
взаємозв’язків з 
міжнародними 
організаціями 

поширення 
інформації про 
здобутки України 
серед професійних 
кіл на світовому 
рівні 

Створення Національної телекомунікаційної мережі, забезпечення кіберзахисту 

56. 81. Проектування, 
розгортання та 
забезпечення 
підключення 50 
транспортних вузлів 
Національної 
телекомунікаційної 
мережі в державних 
органах 

виконання положень 
Стратегічного 
оборонного бюлетеня 
України та 
Державної цільової 
програми розвитку 
систем спеціального 
зв’язку, забезпечення 
захисту інформації і 
протидії технічним 
розвідкам  
на 2016-2021 роки 

Адміністрація 
Держспецзв’язку 
інші центральні 
органи виконавчої 
влади  
за участю державних 
органів сектору 
безпеки і оборони 

IV квартал В разі залучення взяти 
участь в межах своєї 
компетенції в проекту-
ванні, розгортанні та 
забезпеченні 
підключення 50 
транспортних вузлів 
Національної 
телекомунікаційної 
мережі в державних 
органах 

Департамент 
моніторингу, 
прогнозування та 
інформаційни 

розгортання в 50 
державних органах, 
у тому числі у 12 
державних органах 
сектору безпеки і 
оборони, 50 
транспортних 
вузлів 
Національної 
телекомунікаційної 
мережі 

. 
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